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หลกัสตูรการด าเนนิกจิกรรม SGA อยา่งมีประสทิธภิาพ 
(Small Group Activities) 

 
หลักการและเหตผุล 
 หลักสูตรการด าเนินกิจกรรม SGA (Small Group Activities) นัน้ เพื่อประโยชน์ในเร่ืองของการเพิ่มผลผลิต 
การลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน จึงมีหลายองค์กรหน่วยงานให้ความส าคัญใช้หลักการนี้
เพื่อการท างานกันอย่างหลากหลาย ในการสร้างสิ่งแวดล้อมคุณภาพและการจัดตัง้คณะท างาน เพื่อการด าเนินงาน 
SGA นัน้ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจต่อการใช้เคร่ืองมือและขัน้ตอนต่าง ๆ เป็นอย่างดี สามารถให้ค าปรึีกษา 
ช้ีแนะ กับพนักงานหากเกิดปัญหาในระหว่างการท ากิจกรรมนีด้้วย และต้องด าเนินการตัดสิน ในการประกวด มีรางวัล
เพื่อสร้างแรงจูงใจ มีการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความสนใจ ซ่ึงมีการรวมรวมไว้ในหลักสูตรนีแ้ล้ว 
 

เม่ือมีการใช้กิจกรรม SGA เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการท างานด้วยตัวบุคคลากรภายในเองได้แล้ว จะพบ
ได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของการปฏิบัติงานในทางท่ีดีข้ึน และส่งผลต่อประสิทธิภาพต่าง ๆ เช่น ลดต้นทุนการ
ผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดเวลาความสูญเปล่าจากการแก้ไขงาน การรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนีย้ังมีส่วนช่วยในการสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากร ทัง้ในระดับพนักงาน ช่างเทคนิค หัวหน้างานและ
ฝ่ายบริหารได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

 
วตัถปุระสงค ์

• เพื่อสร้างแนวคิดในการด าเนินกิจกรรม SGA อย่างเป็นระบบ 
• เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบด้วย QC 7 Tools 
• เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน และบริษัทอย่างต่อเน่ือง 
• เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลก าไรให้กับบริษัทฯ 
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความม่ันใจในการเลือกใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง 
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเช่ือม่ันและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความช านาญในการท างานเป็นกลุ่ม 
• เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดข้ึนจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม 
• เพื่อสร้างการท างานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นท่ีแตกต่าง เกิดความสามัคคี 
 

กลุม่เป้าหมาย 
• หัวหน้างาน 
• พนักงานฝ่ายผลิต 
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ก าหนดการและหวัขอ้การอบรม* 

เวลา หวัขอ้ รายละเอียดโดยย่อ 

9.00-9.10 กิจกรรมละลายพฤติกรรม ท ากิจกรรมให้เกิดการยอมรับและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับวิทยากร 

9.10-10.30 การด าเนินธุรกิจขององค์กรต่าง ๆ 
ในปัจจุบัน สู่ยุค 4.0 และความอยู่
รอดขององค์กร 

- องค์ประกอบของด าเนินงาน ต้นทุน ก าไร และรายได้  
- การเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร 
- แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง 

10.30-12.00 การด าเนินกิจกรรม SGA ในองค์กร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้าง
แนวคิดของบุคคลากรภายในให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

- ความเป็นมาและความหมายของ กิจกรรม SGA   
- ประเภทของการท ากิจกรรม SGA 
- ข้อดีของการท ากิจกรรมกลุ่ม SGA 
- เรียนรู้การใช้เคร่ืองมือ QC 7 Tools ในการวิเคราะห์ปัญหา 
- การด าเนินการแก้ไขป้องกันตามหลักการของ PDCA 

12.00-13.00 พกักลางวัน  

13.00-14.30  ขัน้ตอนการจัดท ากลุ่ม SGA 
(Small group activity) 
และการจ าลองกิจกรรม SGA 
ภาคปฏิบัต ิ
 

- ขัน้ตอนการจัดท ากลุ่ม SGA (Small group activity) 
Workshop 1 การฝึกเขียนล าดับขัน้การท างานและการวิเคราะห์จาก
งานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการท างาน 
Workshop 2 การรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่ม SGA - เทคนิคเสริมสร้าง
การท ากิจกรรมกลุ่ม SGA 
- หลักการท างานเป็นทีม 
- เทคนิคการสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
- เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 
- เทคนิคการเสนอผลงาน 

14.30-15.50 การท ากิจกรรม SGA (ต่อ) Workshop3 ระดมสมอง Brainstorming (ให้ผู้เข้าอบรมผลิตสินค้า
ตัวอย่าง เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา)  
- PDCA ท่ีอยู่ในขัน้ตอนการท ากิจกรรมกลุ่ม SGA 
- ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหา
คุณภาพ 
- ตัวอย่างกิจกรรม SGA 
Workshop4 การน าเสนอผลงาน SGA ของผู้เข้าอบรม 

15.50-16.00 สรุป Q&A สรุปทบทวนความเข้าใจ ถามตอบ ปัญหา 

*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ และแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ 
*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกต ิ10.30, 14.30 
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ระยะเวลาการอบรม 
 1 วัน / 6 ชัว่โมง 9.00 น. – 16.00 น. 

 
รูปแบบการอบรมสมัมนา 

1. อบรมภายใน In-house Training  
2. สถานท่ีห้องประชุมมีเคร่ืองฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เคร่ืองขยายเสียง 
3. จัดโต๊ะแบบกลุ่ม (Clusters) หรือ จัดโต๊ะคลาสรูม (Classroom) 
4. การบรรยาย 45 % 
5. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏบิัติ Workshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 45% 
6. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 % 

 
ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

• ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการท ากิจกรรม SGA อย่างถูกต้อง 
• ผู้เข้าอบรมสามารถน าหลักการของ SGA ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
• ผู้เข้าอบรมมีจิตส านึกเร่ืองคุณภาพและท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
• ผู้เข้าอบรมมีส านึกการรักองค์กรมากข้ึน 
 

วทิยากร 
 อ.ไมท์ – ไมตรี บุญขันธ ์คลกิเพื่อดูประวัติ 
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